Nyhedsbrev marts 2020
Coronavirus – forholdsregler m.v.
Vi har modtaget følgende fra FLID og DS:

Fælleserklæring fra FLID og Dansk Sejlunion vedr.
søsætning
Myndighederne har med virkning fra den 18. marts 2020 kl.
10.00 indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller
deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller
lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet
gælder foreløbigt frem til den 31. marts 2020.
Mange bådejere og havne henvender sig i øjeblikket og er
interesserede i at vide, hvordan de skal forholde sig i forhold
til bådklargøring og søsætning.
Enhver skal undgå smittespredning. Derfor er det vigtigt, at
vi alle udviser sund fornuft, passer på hinanden og følger
Sundhedsstyrelsens generelle anvisninger.
Når bådklargøring og søsætning gennemføres, opfordres
alle til at følge nedenstående råd for at begrænse smitten
mest muligt:
 Udvis respekt og hold god afstand til hinanden – min. 2
meter.
 Udvis særlig forsigtighed overfor havnens personale
og/eller dem der står for selve bådhåndteringen.
 Bliv udendørs.
 Undgå at være flere sammen og at forsamles i grupper
på mere end 10 personer.



Følg Sundhedsstyrelsens anvisninger til god
håndhygiejne – vask hænder, sprit ofte hænder af og
nys/host i ærmet.

Det tolker vi på følgende vis – forudsat der ikke kommer
yderligere stramninger fra det offentlige:
Klargøring af både:
 Det kan I godt gå i gang med – men
o Hold 2m afstand til andre personer – aftal evt. med
naboen, hvordan I kan undgå at komme for tæt på
hinanden.
Søsætning af både med Kim den 18. april 2020 og Henrik den
23. april 2020:
 Vi holder os til planen – men
o Sørg for at holde 2m afstand til Kim / Henrik
o Vær kun 2 hjælpere – et tov i hver ende af båden
o Vær kun 2 personer om bord, når båden sejles på plads
o Bliv gerne og hjælp til med andre end din egen båd, så
der ikke pludselig opstår mangel på hjælpere.
o Klubhuset kan bruges til at lave kaffe i (en person), men
kaffedrikning foregår udendørs.
o Medbring selv madpakker, der ligeså indtages udendørs.
o Mette siger max 10 personer – Merkel max 2 personer
sammen. Vi foreslår max 5 personer i nærheden af
hinanden – med minimum 2 m afstand

Standerhejsning den 26. april 2020:
 Flaget og standeren hejses, og der bliver en kort tale
 Spisning i klubhuset er aflyst

 Benyttelse af toiletterne:
 Kun èn person ad gangen indenfor
 Vask hænder
o der er håndsæbe
 Rengør flader du har rørt ved / vil røre ved
o der står rengøringsmidler på vasken og der er
papirservietter
Konklusion i disse Coronatider:
Pas godt på Jer selv og os andre. Smitterisikoen er størst når man
er indenfor, hvorfor vi skal holde os ude i det fri. Vi er MANGE
medlemmer, der er gamle, udsatte og med skavanker, så gør Jer
umage!

Andet.
Der bliver afsat 4 særlige pladser – ”Kun til autocampere” - i år.
Der vil blive bedre skiltning: ”KUN for biler med bådtrailere”.
Der vil blive gjort mere brug af kæderne ved indkørslerne til
pladsen. Hvis der er en kæde oppe, så husk at hænge den op igen,
når du er kommet ind eller ud!
Der vil blive opsat en redningsstige på vestenden af flydebroen. Der
er jo megen færdsel og ret langt til land / en anden redningsstige.
Pligtarbejde – gælder for aktive medlemmer med fast plads i
havnen.

Vi mangler stadig mandskab. Der er sammen med dette
nyhedsbrev udsendt en liste med arbejdsopgaver.
Specielt hvor der ikke står et navn ud for en opgave – er der
mulighed for at deltage.
Meld dig til Astrid Kure Jakobsen på mail
kure_nielsem@hotmail.com / på telefon +45 30 22 78 27
eller Jens Chr. Eskjær Jensen på mail
jens.christian.eskjaer@gmail.com / på telefon +45 20 80 24 59
Sejlerhilsner med håbet om en god sæson.
Bestyrelsen

